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 כושר למוח בגיל המבוגר

 לרסון קריסטין

 שירות הארץ

החוקרים הססנים  . טכנולוגיות מציעות אימונים שאמורים לשפר את תפקודי המוח של מבוגריםיותר ויותר
 המפתחות אך משתמשים מדווחים שפתאום הם זוכרים איפה השאירו את

 
 

, החלו  לאבד  את  ה מפתח ות  ו לשכוח  שמות,    ח שבון  מקליפורניה הבעלים  של   ח בר ת  רא יית,  כששרלין  ודן  טרויט
החלה  לש כוח   ,62,  כששרלין,  ואולם.    שהגיעו  לגיל   שב ו ה סניליו ת  מתחיל ה  לתת  א ת א ותותיההם  התבדחו  על  כך

  .זה כבר הפסיק להצחיק -פגישות שקבעה עם לקוחות 
 
היא  הח לה  ,  במקום  לעשות  זא ת,  ואולם  .מספרת  שרלין,  "ממש  התחלתי   ל שקול   אם  עלי  ל מכ ור   את  החברה"

  שמבטיחה  ל שפר  את  היכול ות  השכליות   באמצעות  ת רגילי  ה תעמל ות תוכנה,  "בריין  פיטנס  פרוגרם"להשתמש  ב
  בפגישות  הצלחתי  ל זכו ר  אי פה   השא רתי  דב רים  ולע מוד ",  מעידה  שר לין,  "  כ שישה  שב ועותכעבור.  "למוח

  ".ולא היתה לי שום בעיה לזכור שיחות, שקבעתי
 
 

 עוד כתבות על אימון המוח בגיל המבוגר
  קוגניטיביהמפתח לחוסן: אימון המוח

 איך לבנות עתודות קוגניטיביות

  הזיכרוןהזזת עיניים מסייעת לשיפור
  האפוריםתוכנית אימון לתאים: חדר כושר למוח

  מנטליתלימודים בגיל השלישי כדרך לבריאות
 
 

המיועדים,  "בייבי  איינשטיין"  מי ליוני  דול רים  על   צ עצוע ים  דיגיטל יים  כ מו  בשנים  האחרונות  הוצ יאו  הא מריקאים
  שיופיעו  על   המדפים  מגוון זו  ה יתה  רק   שא לה  של  זמן  עד.  לילדים  בגיל   הרך  ואמורים  לתרום  לפיתוח   ה מוח 

הנושאות ,  באחרונה  יצ או  כמה  תוכ ניות,  ואכן".    א יינשטייןסבא"מוצרים  המיועדי ם  לאוכלוסייה  המבוגרת   כמו  
 ל משתמשים  המע וניינ ים ל שמ ור המיועדות,  "2'  בריין אייג"ו" מיינד פיט 2.0",  "בריין פיט נס פרוג רם" שמות  דוגמת

דולר   2,500-דולר  ו עשויים  להגיע  אף  לי ותר  מ  29.95-  במחירי  תוכ נו ת  שכאלה  מתח ילים.  על  חדות   מוחם
  .לתוכנה

 
מחקרים  חדשים .  תרגילים  חדשים  "זקן"אפשר  ללמד  מ וח    -אומרים  המומחים    -בניגוד  לתוכנות  הילדים  

מוכיחים  כי   תאי  ה מוח  וע רוצ ים  ,  )  למידע  ולפ עילויות  חדשו תיכולת  המוח   להשתנ ות  בתגובה(בנוירופלסטיקה  
, שרוקדים  ,ומעלה  75מצא  שא נש ים  בני    2003-מחקר  מ .    ממ שיכים  להתפ תח  במשך   הח יים עצביים  חדש ים 

ליקוי  שכ לי (  בס יכון  נ מוך  יותר  ל לקות  בדימנ ציה   נמצאים,  משחקים  במ שחק י  לוח   או  מנג נים  על   כל י  נגינה,  קוראים
תרגום  מ חק רים  א לה   לפי תוח  התע מלו ת  מ וחית  שנועד ה  ל עכב  את  הדעיכה   ,לרוע  המזל).  עקב  זקנה 

 . הקוגניטיבית עלול להיות מסובך
 

  הא ינט רנט  אתר.  שמות  דג ש  על  מע ור בות  ה משתמש  בפ יתוח   ה מוח,    טריינ ר  ונ ינט נדוכמו  מ יי  ב רי ין,  כמה  חברות
מאפשר ,    ל מגוון  פע ילויו ת  ל בני ית  המוחדולר  לשנה  תמ ורת  גיש ה  מל אה   29.95שגובה  ,  של  מיי  בריין  ט ריינר

,של  נינ טנדו" 2'  בריין אייג"המשחק .   משתתפים  אח רים  מא ותה קבו צת גיללמשתמשים ל שת ף א ת ב יצועיה ם  עם
  לביצועיו  בכמ ה  מ בד קים  בהתאם,  של  המשתמש"  גיל  ה שכל י"קובע  את  ה ,  הידנית  שלה   DSהמיועד  לקונסול ה  

 .  הדירוגומעודד אותו לחזור על התרגילים כדי לשפר את
 

יצרנית  תכנית ,  דאקים.    מו צרי  ה אימ ון ה קוגנ יטיווי  שלה ןישנן  חברות  המ תעדות  את  היעיל ות  לכאורה   של,  במקביל
, פוסיט  סיינס   .עומדת  לע רוך  מבחנ ים  קליניים  בש יתוף  עם  אוני ברסיטת  ק ליפורנ יה,  "  פאוו ראם"האימון  ה שכל י  

והוכיח  כ י "  PNES"  שעברה   בירח ון  המדעי  מימנה  מח קר  שפורס ם  בשנה,  "2.0בריין  פיט נס   פ רוגרם  "יצרנית  
אלא  גם  רש מו  שיפור  במט לות  זיכר ון  א חרות  והמשיכו ,    המ טל ות  ש תיר גלוהמשתמשים  לא   ר ק  ה שתפרו  בביצ וע

 .  תועלת במשך שלושה חודשים לאחר התרגוללחוות
 

עד   .  ביט וח  הבריא ות  הומנה  לה ציע  את  התוכנית  ב חינ ם  בשנה  שע ברה  לח לק   מ מנויההמחקר  ש יכנע  את  חברת
דולר   495-דולר  למשתמש  יחיד  ו ב  395-לקהל  הרחב  היא  נ מכ רת ב.  אלף  מנויים  קיב לו  עותק ים  מה תוכנה  16כה  
 . לזוג
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  שפה  זרה  או    עדויות  מע טות  לכך   שתוכנ ות  ל שיפור  תפ קוד  המוח  יעילות  יותר  מאשר  למ ידה  של יש,  למרות  זא ת
בריין .  "פנו  ה חב רו ת  ל כי וונים   שונים ,    היע ילה   ביו תרשמצביע  על   הפעילות,  בהיעדר  מידע  ברור.  ריקודים  סלונ יים

 .  יותרותוכניות כושר קוגניטיווי אחרות נוקטות גישה ויזואלית,  על תרגילי שמיעהמבוססת, למשל, "פיטנס
 

קטעים ,  )השמן  והרזה(  סטיוארט  או  ל ורל  והא רדי  יימס'מציגה  קטעי  וידאו  מסרטים  ש ל  ג "  אם  פאו ור"מערכת  
  .ומשתמשת בהן כחומר לחידונים -ופיסות אחרות מעולם הבידור " הונימונרס" מתוכנית הטלוויזיה האגדית

 
  בבי ת  לאוכלוסייה  מ בוגרת  באס קא טון  דיירת,  79,  מעידה  מריה   פיטרס,  "זה  כמ ו  לשחק  ב שעשועון  טלוויזיה"
התקין  ה שנ ה  את ,  "אם  פ או ור"בתי  ה ורים  שמשתמשים  בתכונת    32-אחד  מ,  פרסון'ג.  פרסון  שב סק רמנ טו'ג

20-  במ ערכת   כשמשתמשת,  גברת  פיטר ס.  לא  רחוק  מה הליכונים   ומאופני   הכושר ,    הכ וש ר  שלוהמערכת  בחדר
 . יומיות כמו קניות במכולת- יוםמעידה כי התוכנית עזרה לה לבצע מטלות, דקות ביום

 
מגיעה  עם  ח ומרה   משלה  הכול לת  מסך  מגע   במ קום  "  אםפאוור",  בשוק  בשונה  מת וכנ יות  אימ ון  מ וח  אחרות

, דולר  2,499תעלה    ,שאמורה  לצאת   ל שוק  בינ ואר,  הגרסה  הבי תית.  זה  כמובן  מתבט א  במח יר .    ועכברמקלדת
  .דולר 40-50בנוסף לדמי שימוש חודשיים של 

 
מייסון '  ורג'  לקשישים  ב אוניברסיט ת  גמנהל  התוכנית  ב מרכז  ל סיוע ,  מודה  אנדרו  קרל,  "המערכת  יקרה"

.   להק ל  על  הקשישים  ול אפשר   ל הם   להשתמ ש  במ ערכת  ל לא   ס יוע  המטפלים אבל  מסך  המגע  יכול.  "יניה'בווירג
  ".שסובל מדימנציה 85שמטפלת בבעלה בן  80 יכולה להעניק סיוע לרעיה בת המערכת

 

 שיפור רב בזיכרון לטווח הקצר
 

  שסובל  אם  יש  בביתך   אדם   א הוב.  "מקווה  שיק רה,  ל  של  דאקים"המייסד  ו המנכ,    מי של זה  ב דיוק  מה   שדן
אילו  ה תוכנ ה  היתה  ק יימת  כ שאבי  עוד   ".הוא  מע ריך,  "דולר  ל א  נ ראים   כהוצ אה  בל תי  ס בירה  2,500,  מדמנציה

  ".הייתי רוכש אותה -היה בחיים 
 

שמה  דגש  על  מטלו ת  דוגמת  מע קב  ,  "קוגניפיט"  שמיוצרת  על   ידי  חב רת,  "מיינד  פיט"ששמה  ,  תוכנית  נוס פת
  .והעברת תשומת הלב בין שתי פעילויות, שינון דפוסים ורצפים של מספרים ,אחר כדורים שנעים על המסך

 

Page 2 of 3Motke כושר למוח בגיל המבוגרהדפסה

22/06/2008http://www.motke.co.il/ArticleToPrint.aspx?ArticleID=1291



שלוש  פע מים  ,  שמשתמשת  במיינד  פיט   במשך  שעה   ,רסי'מניו  ג,  51,  מסבירה  מר יאן  קונט,  "זה  כמ ו  מ אמ ן  אישי"
  .דולר לזוג 249-דולר למשתמש יחיד ו 149עולה , ב בסתיו שעבר" בארהשיצאה לשוק, התוכנית. בשבוע

 
החברה  מ סרה   כי .    שש יח קו  במש חקי   וידא וקוגני  פיט  השוותה   בין   יכ ולות  משתמשי  התוכ נה   שלה  לבין  א נש ים

 .  יותר בזיכרון לטווח הקצר ובתשומת הלבהמשתמשים בתוכנה הפגינו שיפור רב
 

בבית "   למוחחדר ה כושר"כחלק  מ" מיינד  פיט"לאמץ א ת ,  פסיכיאטר  גריאט רי,    אגר ונ יןהתוצאות שיכנ עו  את  מרק
שבהם  הו א  מנה ל  את  מחלקת  שירותי  ב רי אות    ,ואיש  הום'לאוכלוסייה  מבוג רת  ובבית  הח ולים  למבוגרים  מיא מי  ג

,"הנתונים  נראים  מ בטיח ים  מ אוד  כשמד ובר  בא נש ים   בעלי  בע יות  ז יכרון  קלות  ,יחסית  למח קר  ר אשונ י.  "הנפש
כדי  שתהיה   תקווה  צריך  גם .    ידיים אך  א ני  ל א  מחכה   להם  בחיבו ק,  אני  מ עוניין   לקבל  נתונ ים  נ וספים .  "הוא  מא שר

  ".תרפיות מעשיות שאפשר לתת לאנשים
 
 
 

 לחצו -לכתבה המלאה 
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